Hx Panel Arayüzü

Şekil 1. Hx Panel Arayüzü

Hızlı Başlangıç
✓ Güç Açma
“Güç Açma / Kapama” düğmesine iki (2) saniye basın ve bırakın. OLED ekranındaki mesajın görünmesini
bekleyin.

✓ Wifi Bağlantısı
Wi-Fi Ağı'nı arayın ve yazıcının OLED ekranında bulunan Hx_UID'ye (Yazıcı Seri Numarasına) bağlanın.
Varsayılan Şifre: 123456789

✓ Hx Manager: Şifre Ayarları
Bağlı herhangi bir cihazda bir web tarayıcısı açın. “192.168.5.1” IP adresini yazın ve ENTER tuşuna
basın. Yeni bir şifre belirlemek için “Şekil 2” yi takip edin..






1. Kendi şifrenizi belirlemek için altı (6) veya daha fazla
karakter girin



2. Şifreyi tekrar et



3. Yazıcının OLED ekranında bulunan kodu girin




4. Kaydet


Şekil 2. Kullanıcı Parolası Ayarlama Rehberi

•

Yeni bir sekme açın, HX Yöneticisini başlatmak için “192.168.5.1” girin.

✓ Hx Manager: Kartuş Ayarları
•

Şekil 3 ‘te gösterilen “Setting Page(Sayfa Ayarları)” Tıklayın.

Şekil 3: Hx Manager Ayarlar Sayfası Bağlantısı

•

Aşağıdaki Şekil 4 ve 5'te bulunan cihaz konfigürasyon bölümünde, “Düzenle”
düğmesine tıklayın ve mürekkep kartuşunu temel alan mürekkep türünü seçin.
“Gönder” e tıklayın.

2. Kartuşunuza göre Mürekkep
Türünü seçin

1. Düzenle düğmesine tıklayın

3. Kaydetmek için tıklayın

Şekil 5. Cihaz konfigürasyon bölümü
Şekil 4. Cihaz konfigürasyon bölümü “Edit” butonu

✓ Yazıcıya Ink Mürekkep Takılışı
Kartuş kapağını çıkarın, sabit bir konuma yerleştirin ve ardından yavaşça kilidi bastırın. Tutamağı
kilitlerken kartuşu ittirmekten kaçının.

Şekil 6. Mürekkep kartuşunu takmanın yanlış yolu

Şekil 7. Mürekkep kartuşunu takmanın doğru yolu

✓ Basit Mesaj Tasarlama ve Hx’e Mesaj Gönderme
•
•
•
•

Yazıcının Wi-Fi ağına bağlı Windows tabanlı cihazda “Vanguard Create” uygulamasını açın.
Ürün seçim panelinde “Hx Nıtro” yu seçin
“Ekle” sekmesine tıklayın, “Metin” simgesini seçin ve tasarlamaya başlamak için tuval
üzerine tıklayın.
Yazı tipi olarak “Arial” ve yazı tipi boyutunu 20 olarak seçin.

Şekil 8. Vanguard Create'te Mesaj Tasarlama

•

“Print Parameters (Yazdırma Parametreleri” ni ayarlayın. Aşağıdaki Şekil 9,
önerilen yazdırma parametresi ayarlarını gösterir.

Şekil 9. Önerilen Yazdırma Parametreleri

Not:
o “Enkoder Ayarı” Kullanıcı Kılavuzunu veya eğitim videosunu / videolarını
kontrol etmeden, Şekil 9'da Kırmızı ile işaretli “Kodlayıcı” nın etkinleştirilmesi
önerilmez.
o “Enkoder” şaft kodlayıcıya bağlı değilse yazıcı, baskı parametrelerinde
“Enkoder” ayarı etkinken yazdıramaz.

•

İletişim ayarını aşağıdaki Şekil 10'da vurgulandığı şekilde yapın.
o
o
o

“Home(Anasayfa)” sekmelerini tıklayın
İletişim türü olarak “Network (Ağ)” seçin ve Port: 80 olan IP olarak “192.168.5.1”
yazın.
Sonra tasarlanan mesajı yazıcıya göndermek için “Send Message (Mesajı
Gönder)” ı seçin.

Figure 10. Sending the Designed Message to the printer

✓ Yazdırma
DB9 sensörünü bağlayın. “Print On (Yazdırma Açık)” düğmesine basın ve cihazın ekranında Şekil 11'de
gösterildiği gibi “Ready to Print (Yazdırmaya Hazır)” mesajı görünmelidir. “Print LED” otomatik olarak
açılacaktır. Kağıdı püskürtme uçlarının önünde el ile hareket ettirin ve yazdırmak için sensörü tetikleyin.

Şekil 11. Hx Nitro OLED ekranı göstergesinde “Ready to Print (Yazdırmaya Hazır)”

NOT: En iyi baskı kalitesini elde etmek için, kağıdı yazıcıya mümkün olduğunca yakın tutun.

